
8 Método de instalação/Precauções para operação 

Método de instalação
1. Um furo quadrado de um tamanho apropriado deve ficar localizado na posição designada no armário e o 
refrigerador deve ser encaixado no furo quadrado estavelmente. As dimensões especificadas no buraco 
quadrado são apresentadas na figura à direita: 

Tabela de dimensões de montagem

Modelo Dimensões do furo

JCS-56
L564*A450*P550 
(superior:
5 mm inferior: 3 mm)

2. O refrigerador deve ser fiavelmente fixado no armário. 6 parafusos de fixação devem ser instalados nos lados 
esquerdo e direito do quadro da porta e nos furos superiores do refrigerador. 

Precauções na operação
1. Limpe o refrigerador: Antes da operação, limpe o interior do refrigerador e verifique se a tubulação do respiradouro

está obstruída ou não.

2. Mantenha o nível do refrigerador durante 30 minutos.

Depois de o refrigerador estar nivelado e limpo, não o eletrifique imediatamente. Mantenha o refrigerador 
estacionário durante mais de 30 minutos e, em seguida, eletrifique-o para garantir o funcionamento normal do 
refrigerador.

3. Feche a porta do refrigerador e insira a linha elétrica.

Depois de a fonte de alimentação ser ligada, o refrigerador começará a funcionar. Se o refrigerador não funcionar 
durante um longo período de tempo, verifique se a tomada elétrica e o circuito elétrico funcionam normalmente. Se, 
meia hora mais tarde, uma redução abrupta da temperatura for detetada após a porta do refrigerador ser aberta, o 
refrigerador funciona normalmente.

4. De modo geral, não pare o refrigerador, para evitar influenciar a sua vida útil normal. Depois de a ficha de 
alimentação ter sido removida, aguarde pelo menos 5 minutos antes de a inserir novamente, para garantir o normal
funcionamento do refrigerador.

5. Não desligue a fonte de alimentação do refrigerador quando desnecessário, porque a interrupção de energia pode 
causar aumento de temperatura dentro do refrigerador e assim encurtar o termo de armazenamento de vinhos e 
degradar a sua qualidade de consumo.

6. Um determinado espaço deve ser mantido entre as garrafas de vinho, o que facilitará a circulação de ar fresco.

7. Não é permitido lavar o corpo do refrigerador usando água, nem limpar o corpo usando gasolina ou outros 
solventes orgânicos.

8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído pelo profissional do fabricante, pelo seu 
departamento de reparo ou qualquer departamento similar para evitar qualquer perigo.

9. Todas as tomadas elétricas têm de ser fiavelmente conectadas à terra.

10. O sistema será configurado durante o funcionamento inicial do produto para uma melhor proteção deste produto.

Não haverá placa 
traseira


